1. Мета дисципліни – дати поглиблені знання про будову, принцип дії сучасних
геодезичних приладів та методику їх застосування в топографо-геодезичних та
землевпорядних роботах.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
- для засвоєння курсу студенти повинні володіти базовими знаннями з геодезії, фізики,
радіоелектроніки, математичної обробки результатів геодезичних вимірювань,
метеорології та знати способи і методику виконання топографо-геодезичних робіт.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна присвячена закріпленню і поглибленню отриманих базових знань з
будови та принципів роботи сучасних цифрових, лазерних та оптичних геодезичних
систем і приладів, дослідженню їх можливостей для вибору і застосуванню оптимальних
методів вимірювань при організації та проведенні топографо-геодезичних, кадастрових та
землевпорядних робіт на різних стадіях їх виконання.
4. Завдання (навчальні цілі):
- вивчити класифікацію, призначення, будову, програмне забезпечення, методи
дослідження та юстування сучасних геодезичних приладів та їх окремих вузлів;
- засвоїти правила та методику використання сучасних геодезичних приладів та
отримати практичні навички роботи з ними;
- оволодіти практикою проведення геодезичних робіт, топографічного знімання з
використанням сучасних цифрових та електронних приладів;
- дати перспективний аналіз напрямків розвитку геодезичного приладобудування.
Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних
компетенцій:
– знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи
та функціонального призначення сучасних геодезичних і навігаційних систем та їх
устаткування (ФК-1);
– знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення та
правил експлуатації геодезичного, навігаційного устаткування та обладнання (ФК-3);
– здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для
розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх
виконання (ФК-10).
5. Результати навчання (РН) за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)
Код

Результат навчання

класифікацію, призначення,
1.1 будову, програмне забезпечення
сучасних геодезичних приладів
методи дослідження та
1.2 юстування геодезичних приладів
та їх окремих вузлів
правила та методику
використання сучасних
1.3 геодезичних приладів та
отримати практичні навички
роботи з ними
напрямки та тенденцію розвитку
1.4
геодезичного приладобудування

Методи
Відсоток у
Форми (та/або методи і оцінювання та
підсумковій
технології) викладання
пороговий
оцінці з
і навчання
критерій
дисципліни
оцінювання

10%

Лекція,
самостійна робота

Контрольна
робота,
індивідуальне
опитування

10%

10%

10%

Працювати з сучасними
цифровими, електронно2.1
оптичними геодезичними
приладами та системами
2.2

2.3

3.1

3.2

Виконувати геодезичні
спостереження, топографогеодезичні, кадастрові та інші
види знімань
Обробляти та аналізувати
результати геодезичних
спостережень
Демонструвати навички
ефективної міжособистісної
взаємодії та командної роботи
Демонструвати вміння
використовувати інформаційні і
комунікаційні технології.

Демонструвати здатність
4.1
вчитися і бути сучасно навченим

Лабораторна робота,
самостійна робота

10%

Оцінювання
практичних
навичок
та/або
результатів
виконаних
завдань

10%

10%
Обговорення,
звіти за
результатами
Лабораторна робота, самостійної
роботи
самостійна робота
Лабораторна робота

Співбесіда,
самостійна робота

10%

10%

Звіти за
результатами
самостійної
роботи

10%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1
Програмні результати навчання (назва)

знати теоретичні основи геодезії, вищої та
інженерної геодезії, топографічного
картографування, складання та оновлення
топографічних карт, фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості і
земельного кадастру
застосовувати методи і технології створення
державних геодезичних мереж та спеціальних
інженерно-геодезичних мереж, топографічних
знімань місцевості, топографо-геодезичних
вимірювань для вишукування, проектування,
зведення і експлуатації інженерних споруд,
громадських, промислових та
сільськогосподарських комплексів з
використанням сучасних наземних і
аерокосмічних методів
використовувати геодезичне обладнання і
технології, методи математичного оброблення
геодезичних вимірювань
демонструвати навички ефективної
міжособистісної взаємодії та командної роботи.
демонструвати вміння використовувати
інформаційні і комунікаційні технології
демонструвати здатність вчитися і бути сучасно
навченим

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

7. Схема формування оцінки:
Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання
визначається за результатами написання тестових контрольних робіт, оцінкою на
семінарських заняттях та виконання завдань самостійної роботи.
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на
належному рівні така:
 результати навчання – 1.1 – 1.4 (знання) – 40%;
 результати навчання – 2.1 – 2.3 (вміння) – 30%;
 результати навчання – 3.1 – 3.2 (комунікація) – 20%;
 результати навчання – 4.1 (автономність) – 10%.
7.1. Форми оцінювання студентів:
У курсі передбачено один змістовий навчальний модуль. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, лабораторних та самостійної домашньої робіт. Завершується дисципліна –
заліком (у 1-му семестрі).
Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводиться тематичне
опитування. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, передбачених
пунктами 2.1 – 2.3, студенти під час лабораторних занять демонструють результати своєї
самостійної роботи та набуті навички.
Для студентів, які впродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня
оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна контрольна
робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40
балів за 100 – бальною шкалою).
Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не
менш як 60% від максимально можливої кількості балів.
Підсумкове оцінювання у формі заліку (усно/письмова форма): максимальна
кількість балів на заліку - 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до
семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на залік).
Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий
мінімум – 20 балів до складання заліку не допускаються. Рекомендований мінімум для
допуску до заліку – 36 балів.
Студент допускається до заліку за умови виконання усіх передбачених планом
лабораторних робіт.
За роботи, виконані не в зазначений термін, віднімається по 1 балу за кожен день
прострочки.
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

КР

Залік

Мінімум

5

5

5

5

5

11

24

Підсумкова
оцінка
60

Максимум

8

8

8

8

8

20

40

100

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни форм оцінювання із зазначенням
орієнтовного графіку оцінювання).
Шкала відповідності
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Назва лекції

1 курс 1 семестр
Змістовий модуль 1
Тема 1. Історія геодезичного приладобудування. Стародавні
та найпростіші астрономогеодезичні прилади.
Тема 2. Стандартизація та класифікація геодезичних
приладів.
Тема 3. Прилади кутомірних вимірювань.
Тема 4. Прилади лінійних вимірювань.
Тема 5. Прилади для нівелювання.
Тема 6. Наземно-супутникове геодезичне обладнання
(GNSS-приймачі). Прилади орієнтування та навігації.
Тема 7. Прилади для вирішення спеціальних інженерногеодезичних задач.
Тема 8. Напрямки розвитку геодезичного приладобудування.
Перспективні розробки геодезичних приладів.
Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО

Кількість годин
лекції

лабор.

С/Р

2
2

5

2
2
2

2
2
2

10
10
10

2

2

10

2

2

10

2
2
18

5
10

60

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекції – 18 год.
Лабораторні – 10 год.
Консультації - 2 год.
Самостійна робота - 60 год.
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